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Predstavitev podjetja
Smo ponudnik gradbenega
consaltinga, ki se pospešeno
in nenehno razvija v panogi
gradbeništva. Naročnikom
nudimo pomoč pri koncipiranju
gradbenih projektov, strokovni
nadzor med gradnjo ter
pridobitev uporabnega
dovoljenja.
Kot projektni managerji in
svetovalci nismo odvisni
od gradbenih podjetij.
Koncentriramo se predvsem na
investitorje in naročnike gradenj.
Na projektih organiziramo
procese, koordiniramo
projektante in razvojnike ter
pomagamo pri pridobitvi
gradbenih dovoljenj. Skrbimo za
pravočasno izvedbo in vmesne
termine gradnje ter uravnavamo
projekt do ciljnih stroškov za
dokončanje projekta. Skrbimo
za neproblematično izvedbo
tehničnih pregledov ter pridobitev
uporabnih dovoljenj za objekte.
Nenazadnje kot projektni
kontrolorji skrbimo za visok
nivo kvalitete in zadovoljstvo ter
varnost naročnikovih naložb v
nepremičnine.
Z veseljem Vam posredujemo
naše reference in druge
informacije. Pišite nam ali nas
pokličite.
Matjaž Nemanič, direktor
Univerzitetni diplomirani gospodarski
inženir, smeri gradbeništvo

Tehnične značilnosti – model 35:
Dimenzije:
• dolžina 9,5 m
• širina 3,5 m
• višina 3,4 m
Debelina stene in sestava
skupna debelina 235 mm:
• lesena fasada (sibirski macesen) 80 mm
• lesena konstrukcija 80 mm z izolacijo
iz kamene volne (požarna odpornost)
• OSB plošče 15 mm
• Gibs obloge 60 mm
Izolacija strehe:
• debelina 20 cm DDP kamena volna
• strešna PVC kritina 1,8 mm – samogasna
Hidro izolacija ter XPS talna izolacija:
• debelina 10 cm
Drsna vrata:
• DOORSON – termoizolirana, vhod z odpiranjem
na kodo in elektronsko tipko
Stavbno pohištvo:
• troslojna zasteklitev
Preparacija lesa proti lesnim škodljivcem in glivam.

Prednosti mini hiške:
• postavitev hiške na vseh, tudi zelo težko dostopnih lokacijah,
ker se lahko hiška sestavi na sami lokaciji;
• sodobno in ekonomično zasnovana notranjost daje občutek bivanja
v veliki enoti;
• s hiški je vse potrebno za bivanje;
• ogrevanje s toplotno črpalko na talno gretje in hlajenje,
primerno za obmorske kraje;
• 35 m2 površine daje možnost postavitve – s priglasitvijo,
brez gradbenega dovoljenja – na montažne betonske temelje;
• enostaven priklop na elektriko, inštalacije so vgrajene – priklop
na zunanje omrežje preko fiksnega priklopa ali vtičnice;
• možnost postavitve mini biološke naprave, za odvod fekalij in odpadne
vode ali na greznico oz. kanalizacijo (lahko se postavi kjerkoli v naravi);
• možnost zbiranja deževnice v zemeljski rezervoar, ki se lahko uporablja
tudi za splakovanje WC-ja ali za zalivanje rastlin, nasajenih okoli hiške
s potopno črpalko;
• možna integracija sončnih celic za shranjevanje in samooskrbo
z elektriko;
• gretje je lahko tudi talno ali s principom klime – toplega zraka.
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dvižna postelja 140/200 cm
sedežna postelja 80/200 cm
dvižna miza 100/170 cm
sedežna, izvlečna postelja 140/200 cm
delovna površina
hladilnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica
pomivalni stroj 40/60 cm
pomivalno korito
pralni stroj
garderobna omara

Velikost tipske mini hiške:

Osnovna cena:

35 m

2

29.900,00 EUR

oz. po dogovoru, glede na individualne želje kupca.
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Za več informacij nam pišite na:

info@senmed.eu

Oblikovanje zloženke in arhitektura MINI HIŠICE: www.osarhitektura.si
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